Abaújszántó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2017. (X.20.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásáról

Abaújszántó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya
1.§ A rendelet célja, hogy az Abaújszántón élők részére rászorultsági alapon nyújtott, egyszeri

természetbeni tűzifa támogatás jogosultsági feltételeit, az igénylés és odaítélés szabályait
meghatározza.
2.§ E rendelet hatálya kiterjed Abaújszántó Város közigazgatási területén bejelentett állandó
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, ott életvitelszerűen élő állampolgárokra.
2.

A támogatás feltételei

3.§ Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg
a támogatás.
4.§ Térítésmentesen szociális célú tűzifára jogosult az alábbi feltételek egyidejű fennállása
estén az a kérelmező, aki:
a) a szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak
szerint határidőben benyújtja,
b) akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,-Ft), egyszemélyes
háztartás (egyedül élő) esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át
(85.500,-Ft), és
c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
5.§ Az a személy, aki a támogatásban való részesülés érdekében valótlan adatokat ad meg, két
évre kizárásra kerül a szociális tűzifa juttatásból.
3. A támogatás mértéke
6.§ Tűzifa támogatásra valamennyi jogosult azonos mértékben jogosult.
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4. A támogatás igénylésének menete
7.§ A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmeket a mellékletben található
formanyomtatványon kell benyújtani.
8.§ A kérelmek benyújtási határideje: 2017. november 24. A határidő elmulasztása jogvesztő.
9.§ A kérelmek formanyomtatványa átvehető a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársaitól (3881 Abaújszántó, Petőfi út 16.) és azokat kitöltve ugyanoda kell visszajuttatni.
5. A kérelmek elbírálásának menete
10.§ Abaújszántó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogosultságról a Humánpolitikai
Bizottság javaslatára egyedi határozattal dönt.
Záró rendelkezések
11.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018.április 16-án hatályát veszti.

Sáfián Ádám

dr. Lerch Ernő

polgármester

jegyző
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